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INFORMACJA 

O DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO 

 ZOSP RP W RZGOWIE W 2020 ROKU 

 

 W ubiegłym roku odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP w Rzgowie, z których sporządzono protokoły.  

W okresie od stycznia do sierpnia 2020 odbyły się wszystkie zebrania 

sprawozdawcze. (termin przedłużony w związku z panującą pandemią) 

W związku z panującą pandemią w roku 2020 nie odbył się turniej wiedzy 

pożarniczej oraz dzień strażaka i zawody sportowo – pożarnicze.  

Dnia 11 listopada 2020r. z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości 

w mszy świętej z powodu obostrzeń uczestniczył tyko Prezes i Komendant ZOG 

ZOSP RP w Rzgowie. Po mszy świętej w kościele Parafialnym w Rzgowie 

złożono kwiaty pod pomnikiem „Bohaterom poległym w walce o wolność” przy 

Placu Stuczyńskich w Rzgowie.   

Poprzedni rok 2020 obfitował w wiele dotacji zewnętrznych dla Jednostek  

z terenu Gminy Rzgów. Wysokość wszystkich dotacji z zewnątrz wyniosła 

około 673.577,00 zł. Wśród tych dotacji znacząca kwota to 560.000,00 zł 

(dotacja KSRG w ramach Covid-19) otrzymana przez Jednostkę OSP Osiecza 

Pierwsza na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo –

gaśniczego Man TGM 13.290 4x4 BB. Samochód został zakupiony za kwotę 

779.820,00 zł. W ramach pomocy 140.000,00 zł stanowiła dotacja z Urzędu 

Gminy Rzgów. Inne większe datacje to 30.000,00 zł dla OSP Barłogi  

i 26.877,00 zł dla OSP Rzgów. Obie dotacje z WFOŚiGW w Poznaniu.  

W ramach dotacji MSWiA 7.700,00 zł otrzymała Jednostka OSP Zastruże na 

zakup aparatów powietrznych.  Rok 2020 to zakup z funduszu sołeckiego  

i dotacji Urzędu Gminy Rzgów lekkiego samochodu ratowniczego dla Jednostki 

OSP Zarzew. W związku z powyższym od roku 2020 wszystkie Jednostki  

z terenu Gminy Rzgów posiadają samochody ratownicze.   

         W roku 2020 sprzęt bojowy utrzymywany był w stałej gotowości bojowej, 

na bieżąco wykonywane były przeglądy, konserwacje i naprawy. W poprzednim 

roku druhowie z terenu Gminy w miarę możliwości pandemicznych 

uczestniczyli w kursach i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż 

Pożarna w Koninie. Jak co roku z dotacji Gminy Rzgów Jednostki dokonywały 

zakupów, uzupełnienia sprzętu przeciwpożarowego i umundurowania 

specjalistycznego, opłaty stałej za energię elektryczną oraz remontów 

samochodów ratowniczo – gaśniczych i garaży. Pod koniec roku w ramach 

oszczędności udało zakupić się dla każdej Jednostki sprzęt lub umundurowanie 

specjalistyczne.  W roku poprzednim przekazano również jak co roku w ramach 

środków ze  Starostwa Powiatowego w Koninie kwotę 10.000,00 zł  

na termomodernizację dla jednostki OSP Rzgów (5000,00 zł) oraz OSP Barłogi 

(5000,00 zł).  
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Rok poprzedni to również wyjazdy do działań ratowniczo – gaśniczych, 

miejscowych zagrożeń, fałszywych alarmów w łącznej liczbie 101 zdarzeń 

(załącznik – statystyka dla Powiatu Konińskiego). 

Jednostką, która najczęściej brała udział w działaniach ratowniczo  

– gaśniczych to Jednostka z KSRG OSP Rzgów.  

Na zakończenie informujemy, że współpraca z poszczególnymi Jednostkami 

odbywa się prawidłowo, wszelkie informacje na bieżąco przekazywane są 

na poczty e-mail Jednostek OSP jak również wysyłane są informacje SMS. 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie pomaga również 

Jednostkom w pisaniu wniosków o dotacje zewnętrze oraz ich rozliczenie.   

 

 

 

Prezes  ZOG ZOSP RP w Rzgowie 

/-/ Koszal Wojciech 

Komendant Gminny ZOG ZOSP RP w Rzgowie 

/-/ Rosiński Andrzej  

Sekretarz ZOG ZOSP RP w Rzgowie  

/-/ Kubacki Przemysław 


